
Borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos 

subaltern de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa 

de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, convocat per la Resolució de la consellera de 

Presidència, Funció Pública i Igualtat de 14 de febrer de 2022 (BOIB núm. 27, de 19 de 

febrer de 2022). 

1. Al·legacions presentades pels aspirants del cos subaltern:

1.1.  Es presenta impugnació de la pregunta núm. 4 , al·lega que hi ha confusió entre les 

diferents respostes possibles.

El tribunal no accepta la impugnació. 

La resposta correcte és la «d». El tribunal entén que entre la resposta correcta «d» i la resposta  

«b» i «c» no hi ha cap tipus de confusió possible. En relació a la possible confusió amb la 

resposta incorrecte «a» indicam el següent:

- els bens fungibles s’esgoten amb el seu ús i, per tant, no pot fer-se un ús adequat d’ells sense 

consumir-los, el que no significa que siguin d’un sol ús, com poden ser per exemple un bolígraf, 

un tòner, una goma d’esborrar...

1.2.  Es presenta impugnació de la pregunta 2, al·lega que aquesta pregunta no es 

correspon amb cap tema del temari del Cos Subaltern, per tant, sol·licita l’anulació de la 

pregunta.

El tribunal no accepta la impugnació.

El Tribunal considera que la pregunta número 2 referida a «l’incompliment de l’obligació d’atendre 

els serveis essencials establerts en cas de vaga» es troba perfectament inclosa als epígrafs del 

tema 4 del temari corresponent al Cos Subaltern.
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